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 :פני כבוד הדייניםל

 הרב סיני לוי, הרב ישראל דב רוזנטל, ד" אב–רב יוסף יגודה ה

 )רין סולןשד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 )יתן שלו סולקיןאד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעתה

 גשת תביעה בתוך תקופת עיכוב ההליכיםה -מכות  ס-לדים יזונות  מ:דוןנה

 חלטהה

הונחו  בפנינו  תגובת )  03.05.2017(ז  "באייר  התשע'  בהמשך  להחלטת  בית  הדין  מיום  ז

 .הצדדים בנושא הסמכות בתביעת המזונות

 והליכים קער

בטרם ,  חריוולא)  05.02.2017(ז  "שבט  תשע'  התובע  פתח  הליך  לישוב  סכסוך  בתאריך  ט

הגיש  תביעת  גירושין  ובה  כרך  תביעות  נוספות  כולל  תביעה ,  תמה  תקופת  עיכוב  ההליכים

 . למזונות ילדים

 :בזו הלשון) 08.03.2017(ז "תשע האדרב'  ייום מעקבות כך נכתב בהחלטהב

 סכסוכי  בתדיינות  ההסדר  לחוקהתביעות  נפתחו  שלא  בהתאם  להוראות  ה
 שבטז  ב"  כוםיחלטת  בית  הדין  מבה.  2014  -ה  "שעת)  עה  שוראתה  (שפחהמ
 גשת  ההמשך  והליכים  היכוב  עקופת  תוםת"נקבע  ש  )23.02.2017(ז  "תשעה
 שפחה  מסכסוכי  בתדיינות  ההסדר  לחוק  ההוראות  להתאם  בהיה  יובענותת
 .התובע לא פעל בהתאם להוראה זו". 2014 -ה "שעת) עה שוראתה(

 שפחה  מסכסוכי  בדיינויותת  ההסדר  לחוקל)  ה(3  עיף  סשוןל,  בהרה  היתרל
 :דלהלן כיאה, 2014-ה"שעת, )עה שוראתה(

 60  ו  א,כסוך  סיישוב  לקשה  בגשת  היום  ממים  י45  ל  שתקופהב)  ה (
 יכוב  עקופתת  –  הלןל)  (3)(ב  (טן  קסעיף  באמור  כוארכה  הםא  –  מיםי

 ודעה  המתן  לצדדים  הרשות  לעומדים  הימים  הבעשרתו,  )הליכיםה
, אמור כתקופה הום תלאחר שימים ה15- בןכו, )ד (טן קסעיף באמורכ
 חרת  אתקופה  בוא,  כתב  בה  לסכימו  ההצדדים  שוספת  נקופה  תבכלו

 עניין בובענה תהגיש לצדדים הוכלו יאל, )5)(א(5  עיף  ספי  לנקבעהש
 יפוטית שרכאה עדון תלא ויפוטית שרכאה עכל לשפחתי מכסוך סלש
 עניין  בבותרל,  צדדים  הין  בשפחתי  מכסוך  סל  שעניין  בתובענהב
 .שיפוטית הערכאה הל ששיפוט המכותס
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 קשה  בגשת  היוםמ    יום60גיש  תביעות  רק  לאחר  חלוף  הניתן  ל,  היינוד
 . כסוך סיישובל

בהתחשב  בכך .  לחלוטיןה  תביעהיקי  תנסיבות  אלו  היה  ראוי  לסגור  את  ב
 .ן בית הדין החלטה מתונה כפי שיפורט להלןיתשכפי הנראה נפלה שגגה י

 :וחלטה

 כל  וגירושין  התביעת  בהליכים  הקפאת  הל  עורה  מדין  היתב.  א
 .ה בנכרכו שתביעותה

 א  לםא,  חידושו  לקשה  בגיש  יהתובע  שאחר  לק  רחודש  יהליךה.  ב
 .כן לודם קהגיע להסכמה לצדדים הידי בעלהי

 .ד כאן מההחלטה הנזכרתע

יהול הגיש  התובע  בקשה  להתחיל  את  נ,  בטרם  חלפה  תקופת  עיכוב  ההליכים,  אחר  מכןל
ית  הדין  כתב  בהחלטתו  שניתנה   ב.התיק  ובקשה  לקביעת  סמכות  בתביעת  המזונות  הכרוכה

 :לאחר תום תקופת עיכוב ההליכים

) 08.03.2017(ז  "תשע  האדרב'    יוםיבית  הדין  שב  ומציין  להחלטתו  מ"
התובע  פועלת  בהתאם  להוראות  ההחלטה   ת  כוחאומתפלא  מדוע  אין  ב

 ."והוראות החוק

 .כלל התביעות וניתנה האפשרות לצד השני להגיבבדיון לע מועד כל אופן נקבב

 יום  בניתנה,  אחר  קבלת  התגובה  ובה  התנגדות  לסמכות  בית  הדין  בתביעת  מזונות  הילדיםל
 :החלטה כדלהלן) 03.05.2017(ז "תשע האיירב' ז

(ז  "תשע  הניסןב  ב"  כוםיהחלטת  בית  הדין  מ  לפנינו  תגובת  הנתבעתב
 .העדר סמכות בית הדין בנושא מזונות הילדיםטענתה ל) 18.04.2017

הונחה  בפנינו  בקשת  התובע )  01.05.2017(ז  "אייר  תשע'  מו  כן  ביום  הכ
כולל  תביעת בה  לחדש  את  ההליכים  בתביעת  הגירושין  ובתביעות  הכרוכות  

 .המזונות

 :נתבעת בתגובתה טוענת שתי טענות עיקריותה

(ז "תשע האדרב'  ייום בהיתנ שנתובע ממשיך להתעלם מהחלטת בית הדיןה
 .ולא הגיש בקשה לחידוש ההליך) 08.03.2017

א  ניתן  לכרוך  תביעה  למזונות  ילדים  בתביעת  גירושין  ללא  הסכמת  הצד ל
 .האם, דהיינו, השני

אכן  בית  הדין  עשה  עם .  כן  החלטת  בית  הדין  הנזכרת  הינה  החלטה  ברורהא
יחת  תיק  מחדש התובע  חסד  ולא  קבע  שיש  לסגור  את  התיקים  ולחייב  פת

התובע  לא  פעל ,  למרבה  התמיהה.  על  כל  המשתמע  מכך,  במועד  המתאים
 הסדר  לחוק  הבהתאם  למפורט  בהחלטה  וכפי  המצופה  בהתאם  להוראות

התובע . 4  עיףס,  2014-ה"שעת,  )עה  שוראתה  (שפחה  מסכסוכי  בתדיינויותה
הגיש  בקשה  לחידוש  ההליכים  בתביעת  הגירושין  וכל  הכרוך  בה  לאחר 

עם  זכות  הראשונים  לקניית ,  ד  בו  עומדת  לו  הזכות  להגשת  תביעותהמוע
 .וקחסמכות בהתאם להוראות ה

 מזונות  לביעהת  שניתן  לכרוך,  על  דרך  הכלל,  ית  הדין  מציין  שהוא  סבורב
וכפי  שקבע  בהחלטות ,  שני  הצד  הסכמת  הלאלם    גירושין  גתביעת  בלדיםי
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דון  בשאלה  משפטית אלא  שכעת  טרם  הגיעה  העת  ל.  שניתנו  בתיקים  אחרים
 . זו

 יירא'    היוםבוגשה  רק    ההליכים  הת  אחדש  לתובע  הקשתב,  אמור  לעילכ
כך שאם מתום המועד בו היתה לתובע זכות ראשונים ). 01.05.2017(ז  "שעת
לא ,  עד  המועד  בו  הגיש  התובע  את  בקשתו  לחידוש  ההליכים  מכות  סקנייתל

 כל  בדין  הבית  לתונה  נסמכותהאזי  ,  הגישה  הנתבעת  תביעה  לערכאה  אחרת
 .גירושין התביעת בנכרכו שתביעותה

האם  הנתבעת  הגישה ,  שלב  זה  יש  צורך  לברר  את  השאלה  העובדתיתב
בטרם  הגיש  התובע  את  בקשתו ,  תביעה  למזונות  ילדים  לבית  המשפט

אין  הכוונה  לבקשת  הנתבעת  לסעד  דחוף  או  זמני ,  יובהר.  לחידוש  ההליכים
 הסדר  לחוקלההליכים  אשר  בהתאם  למזונות  ילדים  במהלך  עיכוב  

) ח  (3סעיף  ,  2014-ה"שעת,  )עה  שוראתה  (שפחה  מסכסוכי  בתדיינויותה
 .אינה מקנה סמכות לערכאה אליה הוגשה הבקשה

 .ד כאן מההחלטה האחרונהע

 : תגובת הנתבעת נכתבב

משיבה  הגישה  תביעת  מזונות  הקטינים  ובקשת  מזונות  הקטינים  הזמניים ה"
זמן  רב  טרם  הגיש  המבקש  בקשתו  לחידוש  ההליכים   29.3.2017כבר  ביום  

 ." 01.05.2017ביום 

 . תגובה צורף עותק התביעהל

על  ידי  בית  המשפט  תוך   21.04.2017צוין  שההחלטה  הזמנית  במזונות  ילדים  ניתנה  ביום  י
 .שצוין בהחלטה שזו החלטה זמנית והקביעה של הסמכות תינתן על ידי בית הדין

 יון והכרעהד

לחוק  להסדר )  ה(3  שצוין  וצוטט  לעיל  בהחלטת  בית  הדין  קודמת  על  פי  סעיף  כפי

נכתב  שבתקופת  עיכוב ,  2014-ה"תשע,  )הוראת  שעה(התדיינויות  בסכסוכי  משפחה  

לא  יוכלו  הצדדים  להגיש  תובענה  בעניין  של  סכסוך  משפחתי  לכל  ערכאה "ההליכים  

סכסוך  משפחתי  בין ולא  תדון  ערכאה  שיפוטית  בתובענה  בעניין  של  שיפוטית  

 ."לרבות בעניין סמכות השיפוט של הערכאה השיפוטית, הצדדים

כן  בית  הדין  דחה  את  התביעות  שהגיש  התובע  קודם  חלוף  המועד  וכן  לא  דן  בבקשות ל
 .לקביעת סמכות בתקופה זו

 תוךבבאותה  מידה  יש  לנקוט  ביחס  לתביעת  הנתבעת  שהוגשה  לבית  המשפט  ,  כאורהל
 . יםתקופת עיכוב ההליכ

מנם  הנתבעת  הייתה  רשאית  להגיש  בקשה  בתוך  תקופת  עיכוב  ההליכים  בהתאם  להוראות א
אבל  מנוסח  התביעה  והגשתה  נראה  שאף  הנתבעת  לא  פעלה .  החוק  כסעד  זמני  למזונות  הילדים

הבקשה .  ותביעתה  הוגשה  כתביעה  רגילה,  בצורה  מדוקדקת  בהתאם  להוראות  החוק  והתקנות
, )עה  שוראתה  (שפחה  מסכסוכי  בתדיינויות  ההסדר  לקנותתל)  א  (10לא  הוגשה  בהתאם  לסעיף  

 .קשה הביקון תל עהורות לו אמחוק לניתן היה) א (15ובהתאם לסעיף , *2016-ו"שעת
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כל  אופן  יש  לראות  את  תביעת  התובעת  כסעד  זמני  למזונות  הילדים  בתקופת  עיכוב ב
, )עה  שוראתה  (שפחה  מוכיסכס  בתדיינויות  ההסדר  לחוקל)  ו  (3  עיףסבהתאם  ל,  ההליכים

  :2014-ה"שעת

 יכוב  עקופת  תום  תד  עצדדים  הבעו  קאל,  )ה  (טן  קסעיף  באמור  הף  אלע"
 שאיםר,  לדים  יחזקת  הו  אזונות  מענייןב  הסכמה  במניים  זסדרים  ההליכיםה
 ."ין דפי למוסמכת הערכאה לעניין בקשה בהגיש לםה

 חוקל)  ח  (3כות  כפי  שנקבע  בסעיף  מנם  הגשת  בקשה  זו  אין  בה  כדי  להשפיע  על  שאלת  הסמא
 :2014-ה"שעת, )עה שוראתה (שפחה מסכסוכי בתדיינויות ההסדרל

 שאלת  בקבוע  לדי  כאמור  כעד  סמתן  בו  אמני  זו  אחוף  דסעד  בדיון  ביןא"
 ."תובענה בדון לסמכותה

ך  שהדיון  בתביעה  לסעד  הזמני  למזונות  הילדים  שהוגשה  על  ידי  הנתבעת  ואף  הפסיקה כ
 .שאלת הסמכותבבר דיתנה על ידי בית המשפט אין בה כדי לקבוע הזמנית שנ

 בתביעות  וגירושין  התביעת  בהליכים  הת  אחדש  לתובע  הקשת  בבשעת  הגשת,  סיכוםל
לא הייתה קיימת תביעה ) 01.05.2017(ז "שע תיירא'  הביום. מזונות הביעת תוללכ. ה לכרוכותה

 .בית המשפט לדון בתביעת מזונותשל הנתבעת למזונות שיש בה כדי לקבוע את סמכות 

 ריכת מזונות ילדים בתביעת גירושין ללא הסכמת הצד השניכ

הגיש  תביעת  גירושין  ובה  כרך  אף  את  תביעתו  לקביעת  מזונות ,  התובע,  כאמור  לעיל  האב

 . הילדים על ידי בית הדין

מת אם  טוענת  שלא  ניתן  לכרוך  את  תביעת  מזונות  הילדים  בתביעת  גירושין  אלא  בהסכה
 .האם

 .ית הדין אינו מקבל את טענת האם וכפי שיפורט להלן בקצרהב

 ד  רבניים"ה  לחוק  שיפוט  בתי3  -  ו1מכוח  סעיף    אוה  בסיס  לקביעת  הסמכות  במקרה  זהה
 .")כריכה("

 :ובע ק1953-ג"שית, )גירושין וישואיןנ (בניים רין דתי ביפוט שחוק ל3 עיףס

 ל עאם וישה האדי יל  עםא,  הודים  יין  בירושין  גביעת  תבני  רין  דבית  לוגשהה
 תביעת  בכרוך  הנין  עכל  בחודי  ייפוט  שבני  רין  דבית  להאי,  איש  הדיי

 .זוג הלילדי וישה לאזונות מרבותל, גירושיןה

 ביעה  תכרוך  לניתן  וילדים  המזונות  בדון  למכות  סדין  הבית  להיינו  בהתאם  להוראת  החוקד
 . גירושין התביעת לוז

 דין היתב, חמני רפהי'  נחמני רןד (170/56ץ  "בגב,  שין  חשופט  הך  כודות  אכתב  שה  מראהו
 ):247 אד י"פ, פוי-ביב אלת, אזורי הרבניה

 דיןה-ית  בל  שייחודי  השיפוטו  לנתוןה,  ירושין  גל  עדובר  מבו  ש3  סעיףב
 כרוך  הניןע  'ל  כל  עשתרע  מה  זיחודי  ייפוט  שי  כמפורש  באמרנ,  רבניה
 סתפק  הא  לאןכ.  'זוג  הלילדי  וישהלא  זונות  מרבותל,  גירושין  התביעתב
 ף  אזוג  הילדי  לזונות  מיכ,  מפורש  בצייןו',  זונותמ  'סתמי  הביטוי  במחוקקה
 בואוב,  רבני  הדיןה-ית  בל  שייחודי  השיפוטו  לנתונים  היםינעני  הכלל  בםה
 מלים  במחוקק  השתמש  האל,  ה  זעומתל,  4  סעיףב.  ירושין  גתביעת  בדוןל
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' ירושין  גגב  אלא  שזונות  מביעתת  'בדיבורוש  למדךל.  'זוג  הלילדי  וישהלא'
 .זוג הלדי יל שמזונותיהם ללא ולבד בישה האמזונות לתכווןה

 תביעת  לכרוכה  הלדים  יזונות  מתביעת  במכות  סונה  קדין  הבית  שפק  סז  איה  הלא  שךכ
 .גירושיןה

 הודהי'  נ'  אח  ורגאי  שות  ר120/69ע  "רב  (שרגאי  דיןק  ספהאישה  תולה  את  יהבו  ב  כוחבא  
מאחר  והוא  דן ,  מקרה  זה  לוגענאינו    זה  ןדיפסק  ,  הדיןת  לדעת  בי).  171,  )2(גד  כ"פ,  רגאיש

תביעה  זו  יש .  לענייני  משפחה  טשפמת  הבבי  נפרדת  מצדם  תם  של  הילדים  להגיש  תביעהובזכ
 .לה מקום אם צרכי הילדים לא באו על סיפוקם בפסיקת בית הדין

, שתנתההזונות  הילדים  מי  ַהִגישה  בעניין  ץ  הביע  את  עמדתו  לאחרונה  כ"ג  ב,כל  מקרהב
אלא  שהמבחן  הפרוצדורלי  פינה  את  מקומו  לטובת  המבחן ,  בלי  לשנות  את  הלכת  שרגאימ

, ף  שיכול  בית  המשפט  לדון  בתביעה  נפרדת  של  מזונות  הילדים  שמוגשת  על  ידםוא,  המהותי
לא  המשפטת יבמקום כל מ, מרות  שבית הדין פסק בעניין המזונות במסגרת הדיון על הגירושיןל
ראה לעין נאלא רק במקרים חריגים בהם , מהר  לפתוח  מחדש  את הדיון על גובה מזונות הילדיםי

ץ "  ודנג4407/12ץ  "ראו  בג.  כון  במקרה  דנןנינו  אמה  ש,  ופחו  ענייניהם  של  הקטיניםקכי  
6454/14. 

ם  עניין מקרים  בהב,  יםדמכות  לדון  במזונות  ילסו  לתונה  נבהיר  שמית  הדין  ב,  אמורכ
לתנאי ;    לחוק  השיפוט3סעיף  (המזונות  נכרך  כדין  בתביעת  גירושין  שהוגשה  לבית  הדין  

במקרה  שכזה )).  2003  (132,  118)  2(ד  נז  "פ,  פלמן'  פלמן  נ-  פייג8497/00ץ  "בג:  הכריכה  ראו
 . מקורית-אמור סמכות ייחודיתכסמכותו של בית הדין לדון במזונות הילדים היא 

סמכות  לדון  בתביעת  המזונות  שנכרכה הי  כ,  ה  המסקנה  המתבקשתהתאם  לאמור  עולב
 .מסורה לבית הדין, בתביעת הגירושין על ידי האב

 :אור האמור מחליט בית הדין כדלהלןל

 .ש להעביר העתק כל בקשה לצד שכנגדי. א

 אב  הדי  יל  עגירושין  התביעת  בנכרכה  שמזונות  התביעתבסמכות  לדון  ה.  ב
 .דין הית לבסורהמ

ד  מתן  החלטה  אחרת  של  בית  הדין  המזונות  שנקבעו  בהחלטה  הזמנית ע.  ג
 .הינם בתוקף) 21.04.2017(ז "ה ניסן תשע" כוםמי של בית המשפט

 .ל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשתו באשר להמשך ההליךכ. ד

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).10/05/2017 (ז"ד באייר התשע"ייתן ביום נ

 רב סיני לויה רב ישראל דב רוזנטלה ד" אב–רב יוסף יגודה ה


